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původně byla omezena na platící posluchače a většinou příslušníky strany svobodo
myslné a teprve po převratu zpřístupněna všem vrstvám obyvatelstva za volného vstupu. 
Přednášky v kurse koncentrujlí se obvykle kol určitého aktuálního problému, jako na 
př. XX cyklus z období 1932-33 byl převážně věnován poměru k Slovensku a zahájen 
přednáš~ou Msgra Andreje Hlinky: "Spolupráce Čechů a Slováků v Československé 
republice", což přímo uvádí do politické prakse, přihlížíme-li i k debatě, která na kaž
dou přednášku j,e navaz.qvána.3 Problémy prakse z~emožňují zase, aby stejná pozornost 
byla věnována teorii politických nauk, přes to však možno říci, že "České učení pro 
vědy politické" sloužilo svému úkolu poměrně dobře. Ostatní politické strany teprve 
převratem a novými úkoly, které jim při příznivém systému volebním připadly, dostá
vají se k otázce politicko-teoretické přípravy dalších generací, v celku však nutno říci, 
že politická prakse na teorii dívala se s nezakrývaným despektem. "S v o bod n é 
uče n í s e I s k é" republikánské strany čsl. venkova je podnikem stranicky prestižním 
a s pěstěním. politických .nauk souvisí jen tolik, pokud se snad věnuj,e také péči o vý
chovu stranických organisátorů. 

Zajímavo je, ž,e potřeba řádné politicko-teoretické přípravy objevila se dříve v kru
zích správního úřednictva, než II vlastních nositelů politické činnosti. U úřednictva ne
dostatek překonáván byl aspoň pomocí příruček, neboť vysoké školy nepřinášely pro
zatím nic, co by.mohlo vésti k soustavnému studiu politiky. Kdo si mohl pro politic
kou karieru popřáti i přípravu teoretickou, odcházel na pařížskou Svobodnou školu 
politických nauk (Ecole Ubre des sciences poHtiques) a byla to vždy událost, že o tom 
mluveno po celé generace. Sem tam i pražská universita měla přednášky, které byly 
v úzkém vztahu k politické praksi, v celku však nebylo to nic soustavného a o pěstění 
politické vědy nedá se vůbec mluviti. Po válce zájem o studium politiky pozoruhodně 
vzrostl; kompetentní kruhy zůstaly však vůči potřebě vědeckého studia politiky úplně 
lhostejny. Hned alespoň byla uznána neodkladná potřeba výchovy občanské a na ni 
pamatoval zákon ze 7. února 1919, Č. 67 Sb. z. a n., jímž nařízeno zřizování lidových 
kursů. "V nich podávají se v duchu české myšlel1Jky demokratické a pokrokové for
mou každému přístupnou a přísně nes'trannou: a) na vědeckém základě spočívající vý
klady o československé republi~e, zejména o ústavě, o zřízení správním, o zřízení obec
ním, o sodální péči, o kultuře, o dějinách, zvláště o vývoji naší samostatnosti, o vlasti
vědě, o podmínkách dalšího pokroku hospodářského, kulturního a sociálního a b) zá
kladní vědecké poznatky a předpoklady z oboru sociologie, - státní vědy, - z filosofie, 
pokud pro pochopení otázek politických a sociálních je důležitá, - z teorie a dějin 
práv,a, - z národního hospodářství, - z děj~n nábo~enských a církevních, - z dějin 
vzdělanosti, - ' z ethiky, - hygieny a eugeniky a sociální politiky." K zákonu tomu 
byly vydány zvláštní pokyny výnosem ministerstva š~olství a národní osvěty z 22. IV. 
1919, Č. 13878 (Věstník 1919 str. 103), dle nichž přednášky maj.í býti tak uspořádány, 
aby i abstraktní teorii objasňovaly vždy, pokud to jen možno, na jevech konkretních, 
a aby naváděly hlavně k přesnému vymezování pojmů, k správné formulaci sporných 
otázek, k obJektivnímu a kritickému zkoumání různých názorů, k metodickému myš-

3 Předsedou spolku je posl. Dr. Karel kramář, úř. místopředsedou posl. Dr. Ant. Hajn, gen. sekl'c
tářem sen. prof. Dr. Jan Kapras, pokladníkem prof. Ing. Josef Petřík, jednat.elem prof. Dr. Fr. Dvořáček. 
Spolek má vlastní knihovnu s 2500 svazků, která obsahuje jednak politické spisy, jednak protokoly bývalé 
říšské rady vídeňské o~ r: 1848 do jejího zániku, jednak protokoly býv. zemského sněmu. Pak má úplnou 
sbírku všech tisků Národního shromáždění. 
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